
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2017. Број: 22. Кнић, 22.11.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНE 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, а на основу 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („'Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14 - др. 

закон), члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'',број  72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), 

члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и „ Службени гласник 

општине Кнић“, број 3/16), члана  19. став 2. алинеја 1. Статута „Центра за културу, туризам и спорт – Кнић“ 

(''Службени гласник општине Кнић'', број 9/15), донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

„ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ“ У КНИЋУ 

 

 1. Утврђује се да директору „Центра за културу, туризам и спорт –Кнић“ у Книћу Александру 

Радосављевићу, дипл. правнику из Крагујевца именованом решењем 119-1682/2015-01 од  25.12.2015. године, 

престаје мандат пре истека времена на који је именован и исти се разрешава дужности директора због поднете 

оставке. 

2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“, када и 

престаје мандат директору.  

3. Александар Радосављевић, директор „Центра за културу, туризам и спорт – Кнић“ у Книћу коме је 
утврђен престанак мандата, дужан је да обавља функцију до ступања на рад новоименованог вршиоца дужности 

директора. 

 4. Решење доставити Александру Радосављевићу  и  Управном одбору „Центра за културу, туризам и 

спорт – Кнић“ у Книћу. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић 

(''Службени гласник РС'',број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић'', број 3/16) којим је прописано да 

Скупштина општине, у складу са законом именује директоре установа, организација и служби чији је оснивач 
(непотребно изостављено) , члану 39. став 2. тачка 1. Закона о култури („Службени гласник РС'', број  72/09, 

13/16 и 30/16 - испр.) и у одредби  члана  19. став 2. алинеја 1. Статута „Центра за културу, туризам и спорт – 

Кнић“ („Службени гласник општине Кнић'' , број 9/15), којима је прописано да дужност директора престаје 

истеком мандата и разрешењем, да директор може бити разрешен пре истека мандата на лични захтев.   

Именовани директор  „Центра за културу, туризам и спорт – Кнић“ , Александар Радосављевић, дипл. 

правник из Крагујевца, је дана 14. 11. 2017. године, поднео оставку на функцију директора председнику 

Скупштине општине Кнић као и Управном одбору „Центра за културу, туризам и спорт Кнић“ из Кнића, 

заведену под бројем 119-1943/2017-01. Управни одбор Центра је на седници одржаној дана 14. 11. 2017. године 

констатовао оставку директора Центра и својим актом број 06-477/2017 од 14. 11. 2017. године проследио 

Скупштини општине Кнић на даље поступање. 

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна 

питања је на седници од 16.11.2017. године утврдила предлог решења о престанку мандата и проследила га 
Скупштини на разматрање. С обзиром на све напред наведено Скупштина општине Кнић је донела решење о 

престанку мандата директора „Центра за културу, туризам и спорт  - Кнић“ из Кнића, због поднете оставке.  

   

Број: 119-1943/2017-01 

У Книћу, 17. 11. 2017. године                               

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници одржаној дана 17. 11. 2017.. године, а на основу 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС' ' ,број 129/07 и 83/14 - др. 

закон), члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС'' , број  72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) , члана 35. став 1. 

тачка 10. Статута општине Кнић („Службени гласник РС'' , број 95/08), члана 18. Статута „Центра за културу, 
туризам и спорт – Кнић“ („Службени гласник општине Кнић'' , број 9/15) , донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

„ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ“ 

 

 

 1.За вршиоца дужности директора „Центра за културу, туризам и спорт – Кнић“ у Книћу, именује се 

 

                    - Биљана Стојковић, дипл. економиста  из  Топонице. 

 

 2. Мандатни период именованог вршиоца дужности директора траје до именовања директора по 
спроведеном  јавном конкурсу,  с тим што период обављања функције не може бити дужи од једне године.  

 

 3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у „Службеном гласнику општине Кнић'' 

када је именовани вршилац дужности директора дужан да ступи на рад. 

 

 4. Решење доставити  Биљани Стојковић, именованом вршиоцу дужности директора  и Управном 

одбору „Центра за културу, туризам и спорт – Кнић“ у Книћу. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС'' , број 129/07) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић 

(„Службени гласник РС'', број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић'', број 3/16) којим је прописано да 

Скупштина општине, у складу са законом именује директоре установа, организација и служби чији је оснивач 

(непотребно изостављено) , као и у одредби  члана  18. Статута „Центра за културу, туризам и спорт – Кнић“ 

(„Службени гласник општине Кнић'',број 9/15) , којом је прописано да оснивач може именовати вршиоца 

дужности директора, без претходно спроведеног јавног конкурса, на период од годину дана, у складу са 

законом и Статутом Центра, а именовани в. д. дирекора има сва права, обевезе и одговорности директора. 

 

 С обзиром на све напред наведено Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине и административна питања је на седници од 16.11.2017. године утврдила предлог решења којим је 

предложила Скупштини да донесе решење и именује Биљану Стојковић, дипл. економисту из Топонице за 

вршиоца дужности директора „Центра за културу, туризам и спорт – Кнић“ у Книћу.  
 

 С обзиром на напред наведено, Скупштина општине Кнић је на седници одржаној дана 17. 11. 2017. 

године донела решење у датом тексту. 

   

Број: 119-1947/2017-01 

У Книћу, 17. 11. 2017. године                               

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу члана 

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 95/08) и 

''Службени гласник општине Кнић'',бр. 3/16), и члана 167. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр.95/08) и члана 2. и 16. став 1. Одлуке о установљењу општинских 

награда и других јавних признања општине Кнић (''Општински службени гласник'', број 3/07 и ''Службени 
гласник општине Кнић'',број 6/09), донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 

ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком додељују се општинске награде и друга јавна признања за 2017. годину, поводом 

Празника општине Кнић, 26. новембра. 
 

Члан 2. 

 

ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ,  се додељује: 

 

1. Проф. др СЛАВИЦИ ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ, министарки без портфеља, за изузетан допринос 

и помоћ у развоју и напретку општине Кнић. 

2. Проф. др СЛОБОДАНУ АРСЕНИЈЕВИЋУ за изузетан допринос развоју гружанског краја кроз 

реализацију израде МАСТЕР ПЛАНА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРУЖЕ И РУДНИЧКЕ МОРАВЕ. 

3. БИЉАНИ ИЛИЋ СТОШИЋ – начелници Шумадијског управног округа за изузетан допринос и 

подршку локалној самоуправи општине Кнић. 
4. Проф. др БРАНИСЛАВУ ЈЕРЕМИЋУ за изузетан допринос развоју гружанског краја кроз 

реализацију израде МАСТЕР ПЛАНА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРУЖЕ И РУДНИЧКЕ МОРАВЕ. 

5. ФК „ГРУЖА“ из Груже за посебан допринос развоју, промоцији и афирмацији спорта као 

најуспешнијег спортског клуба на територији општинеКнић. 

6. МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ за значајан допринос привредног и економског развоја 

општинеКнић и успешне реализације више значајних пројеката. 

7. „ПАК ПРОМЕТУ“ ДОО за изузетан допринос у развоју привреде гружанскогкраја и општине 

Кнић као и запошљавању ана са територијеопштине Кнић.  

 

Члан 3. 

 

 НОВЧАНА НАГРАДА се додељује: 
 

- Најбољим студентима са подручја општине Кнић: 

 

1. МАРИЋ МЛАДЕНУ из Борча, студенту  IV године ПМФ - а са највишим просеком у општини 

Кнић рангиран приликом доделе Општинске стипендије, са просечном оценом 9,80; 

2. ВУЈИЧИЋ ЈЕЛЕНИ из Опланића, студенту IV године Правног факултета у Крагујевцу, са 

просечном оценом 9,57; 

3. ГАВРИЛОВИЋ МАРИЈИ из Вучковице, студенту III године ПМФ - а са просечном оценом 9,11. 

 

- Ученицима - ђацима генерације: 

 

1. СЕКУЛИЋ ВАЛЕНТИНИ из Гунцата, ђаку генерације О.Ш. „Вук Караџић“ из Кнића; 

2. ПЕТРОВИЋ КАТАРИНИ из Радмиловића, ђаку генерације О.Ш. „Свети Сава“ из Топонице. 

 

- Ученицима Основне школе ''Вук Караџић'' из Кнића за остварене резултате на републичким 

такмичењима: 

 

1. ДЕЛИЋ АНДРИЈИ, из Кнића; 

2. ЈОВАНОВИЋ СТЕФАНУ, из Кнића; 

3. ТРИФУНОВИЋ ЂОРЂУ, из Кнића; 
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4. БОЖОВИЋ АНАСТАСИЈИ, из Кнића; 

5. ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИРУ, из Кнића. 

 

 Новчана награда се додељује у висини од по 50.000 динара (словима: педесетхиљададинара). 

 
Члан 4. 

 

 ДИПЛОМА  се додељује: 

 

1. Др ВЛАДИЦИ СТАНОЈЕВИЋ, директору Завода за смештај  одраслих Мале Пчелице, за 

посебан допринос подршци у развоју услуга социјалне заштите. 

2. Проф. др АЛЕКСАНДРУ ЛОНЧАРЕВИЋ, изузетан допринос у области ветеринарства. 

3. ДАШИЋ НИКОЛИ, саветнику Гувернера НБС, за помоћ и подршку у активностима локалне 

самоуправе и развоју гружанског краја. 

4. ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ, за подизање квалитета обављања услуга у области комуналне 

делатности на територији општине Кнић. 

5. ДУШАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ, СПР „ГРУЖАНКА“ Кусовац за изузетан допринос развоју 
предузетништва и постигнуте резултате за које је добитник више награда и признања. 

6. НИКОЛИЋ МИРОСЛАВУ из Борча за изузетно залагање и допринос у развоју комуналне 

инфраструктуре и личном ангажовању кроз волонтерски рад и донације. 

7. ПУКОВНИКУ ЂОРОВИЋ БОБАНУ из Честина, за афирмацију гружанског краја кроз изузетне 

резултате у области високог образовања у војсци Србије. 

8. ФАРМИ „ШАРУЉА“ као највећој фарми крава у централној Србији за посебан допринос у 

развоју сточарства применом савремених технологија. 

9. АГЕНЦИЈИ „МАТ“ Топоница, за дугогодишњи успешан рад у области унапређења генетског 

потенцијала сточног фонда и подршци пољопривреницима у остваривању субвенција из области 

сточарства. 

10. „RAPP ZASTAVA WINCHES“ ДОО, за изузетан допринос у развоју привреде општине Кнић 
кроз инвестиције и запошљавање. 

11. ВЕЉОВИЋ РАДОСАВУ, пчелару из Опланића, за изузетан допринос развоју пчеларства 

книћанске општине. 

12. ДЕЈАНУ ЧАИРОВИЋУ из Борча, за изузетан допринос у покретању бројних иницијатива које 

су као плод имале подизање нивоа квалитета живота МЗ Борач, а тиме и читаве општине Кнић. 

 

Члан 5. 

 

 ЗАХВАЛНИЦА, се додељује: 

 

1. ПАПИЋ ЗОРАНУ из Београда за изузетан допринос развоју образовања кроз поклон парцеле 

О.Ш. „ Вук Караџић“ у Книћу. 
2. ПАНТОВИЋ ДУШАНУ из Кнића за изузетан допринос развоју здравства кроз поклон парцеле 

Дому задравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу. 

3. КУД - у „СТЕВАН КНИЋАНИН“ из Кнића, за промовисање традиције и обичаја као и 

учествовање на манифестацијама од културног значаја за општинуКнић. 

4. МЗ ГРУЖА – ГРАБОВАЦ, због изузетних резултата постигнутих у развоју комуналне 

инфраструктуре и побољшавању услова за живот грађана. 

5. ЗИМОЊИЋ РАДОСЛАВУ из Вучковице,за изузетно залагање и допринос у развоју комуналне 

инфраструктуре и личном ангажовању кроз волонтерски рад и донације. 

6. ТЕРЗИЋ МИЉАНУ, тренеру, за изузетно ангажовање и постигнуте резултате у области развоја 

фудбала. 

7. СИМОВИЋ СУЗАНИ, СЗПР „SWEETY“, за изузетан допринос у развоју предузетништва и 
постигнуте резултате за које је добитник више награда и признања. 

8. ПАВЛОВИЋ ТОМИСЛАВУ из Честина за изузетан допринос унапређењу рада Општинске 

управе општине Кнић. 

9. МАРКОВИЋ МАРКУ из Љуљака за промоцију гружанског краја кроз поезију и прозу. 

10. ТИМУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ ИЗ КНИЋА, 

за изузетно ангажовање и постигнуте  резултате у васпитању и образовању деце.  

11.  ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОДБОРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ГУЛАШИЈАДА“ У ЧЕСТИНУ, 

организациони одбор чине млади људи који својим ентузијазмом, преданошћу, послу и љубављу 

према свом крају на најлепши начин промовишу општину. 
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12.  ПАНТОВИЋ ВЛАДАНУ, из Бечевице,  за неизмерну помоћ мештанима Бечевице, учествовање у 

акцијама МЗ Бечевица, помоћи ФК „Бечевица“ . 

13.  КУД „ГОРЊА ГРУЖА“ Топоница,  промовисање традиције и обичаја као и за организацију 

„Топоничко посело“ . 

14.  УДРУЖЕЊУ „ГРУЖАНСКИ УЧИТЕЉИ“ из Бара, за изузетан допринос у остваривању 
циљева  у области стручног усавршавања просветних радника као и за афирмисање наставничког 

позива. 

15.  РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ СРБИЈЕ, за изузетну подршку и помоћ локалној самоуправи општине 

Кнић. 

Члан 6. 

 

 Општинске награде и друга јавна признања уручиће се на свечаној седници Скупштине 26. новембра 

2017. године. 

 

Члан 7. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ . 
 

 

 

Број: 17-1605/17-01 

У Книћу, 17. 11. 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 

 
 

 

                    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу члана 

27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11,  88/13 и 105/14), 

члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе у условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закупа ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени  гласник РС“ , број 24/12, 48/15, 99/15, 42/17 и 94/17)  и члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине 

Кнић („Службени гласник РС“ број 95/08 и „Службени гласник Општине Кнић“ број, 3/16) донела је:  

 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ, 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

 

 Прибавља  се у јавну својину  општине Кнић, пословни простор – седам просторија финансијских 

услуга, површине 215 м2 , у Стамбено - пословној згради на кп. бр. 36/6, уписан у Лист непокретности број: 1. 

КО Кнић под бројем: 24, као приватна својина „KBM ASCO“ DOO Београд - Стари град, ради обезбеђивања 
недостајућег канцеларијског простора за вршење послова из делокруга органа и организација општине Кнић.  

 

Члан 2. 

 

 Прибављање пословног простора наведеног у члану 1. ове Одлуке, извршиће се покушајем  постизања 

споразума у поступку непосредне погодбе, по тржишној или испод тржишне вредности непокретности 

процењене од стране надлежног органа. 

 

Члан 3. 

 

 Овлашћује се Општинско веће општине Кнић да образује Комисију са задатком да проведе поступак 
постизања споразума са власником предметног пословног простора, и да по окончаном поступку непосредне 

погодбе, записник са одговарајућим предлогом достави Скупштини општине Кнић, ради одлучивања. 
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Члан 4. 

 

            Средства за прибављање предметне непокретности обезбедити у буџету Општине Кнић. 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од  дана објављивања у „Службеном гласнику  општине Кнић“. 

 

Број: 361-1796 /17-02      

У Книћу, 17. 11. 2017. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 

 
     

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници  одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу члана 

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07,  83/2014 – др. закон и 

101/2016 – др. закон) , члана 6. става 1. тачке 1., а  у вези са чланом 60. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16 и 104/16), члана 35. 

став 1. тачка 7.  Статута општине Кнић („Службени  гласник  РС“, број 95/08 и „Службени гласник општине 
Кнић“, број 3/16), донела је 

 

Одлуку 

о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и најопремљеније  зоне на територији општине Кнић 

за утврђивање пореза на имовину 

 

 

Члан 1. 

 

     Овом Одлуком врше се измене и допуне „Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на 

територији општине Кнић“ („Службени гласник општине Кнић“ , број 16/14) , у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 

 

     Мења се члан два Одлуке, у ставу 2., тако да члан 2. став 2. Одлуке, сада гласи: 

     „Прва зона је најопремљенија зона и обухвата непокретности у границама централне зоне Плана 

генералне регулације за насељено место Кнић које је седиште општине Кнић“.  

 

Члан 3. 

 

      Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“ и на интернет страни општине Кнић. 

 

Члан 4. 

 

      Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнић“,  а примењује се од 01. јануара 2018. године. 

 

Број: 436-13-14-5/2017-03      

У Книћу, 17. 11. 2017. године 

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу члана 

27. став 10. и члана 29. став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11,  88/13 и 105/14) , 

члана 137. став 1. тачка 2. Закона о спорту ( „Службени гласник РС“ број 10/16), и члана 35. став 1.тачка 18. 

Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ број 95/08 и „Службени гласник Општине Кнић“ број, 3/16) 

донела је :  
 

О Д Л У К У 

О приступању прибављања у јавну својину општине Кнић изградњом спортске сале у Книћу 

 

Члан 1. 

 

Oпштина Кнић у својству инвеститора приступа припремним активностима за изградњу спортске сале 

за потребе Основне школе, Средње школе и становништва, на деловима кп. бр. 1689, кп. бр. 1690/1, кп. бр. 

1690/2, кп. бр. 1684/3,  кп. бр. 1688 и  кп. бр. 1684/23 у КО Кнић. 

 

Члан 2. 

 

     Покренути поступак израде Урбанистичког пројекта, и пројектно техничке документације, за 

комплекс основне Основне школе „Вук Караџић“ Кнић  и Средње школе у Книћу, на коме ће се градити 

спортска сала. 

 

Члан 3. 

 

          Овлашћује се Општинско веће општине Кнић, да образује пројектни тим са задатком да у сарадњи 

са Општинском управом сачини план активности за предузимање свих потребних радњи на реализацији 

изградње спортске сале у Книћу.                                                   

       

Члан 4. 

 

             Активности на реализацији овог капиталног пројекта спроводиће се у фазама, а средства ће се  

обезбеђивати из буџета општине и из других извора финансирања у складу са Законом.    

 

Члан 5. 

                                      

      Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука председника општине Кнић бр. 351-

1126/13-01 од 11.10.2013. године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Кнић“ . 
 

Број: 46- 1925 /17- 02       

У Книћу, 17. 11. 2017. године  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,, на седници одржаној дана 17.11.2017 године, на основу члана 

27. став 10. и члана 29.став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11,  88/13 и 105/14) , 

члана 137.став 1. тачка 2. Закона о спорту ( „Службени гласник РС“ број 10/16) ,и члана 35.став 1.тачка 18. 

Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ број 95/08 и „Службени гласник Општине Кнић“ број, 3/16) 

донела је  
 

О Д Л У К У 

О приступању прибављања у јавну својину општине Кнић изградњом                                                

фискултурне сале у комплексу Основне школе „Рада Шубакић“ у Гружи 

 

Члан 1. 

 

Oпштина Кнић у својству инвеститора приступа припремним активностима за изградњу фискултурне 

сале у комплексу Основне школе „Рада Шубакић“ у Гружи за потребе основних школа и становништва, на  кп. 

бр. 71 у КО Гружа. 

                                                              

Члан 2. 

 

Покренути поступак израде пројектно техничке документације, за изградњу фискултурне сале у 

комплексу Основне  школе „Рада Шубакић“ у Гружи. 

 

Члан 3. 

 

Овлашћује се Општинско веће општине Кнић, да образује пројектни тим са задатком да у сарадњи са 

Општинском управом сачини план активности  за  предузимања свих потребних   радњи на реализацији 

изградње фискултурне  сале у Гружи.      

 

Члан 4. 

 

Активности на реализацији  овог капиталног пројекта спроводиће се у фазама, а средства ће се  

обезбеђивати из буџета општине и из других извора финансирања у складу са Законом.    

               

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од  дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Кнић“.               

  

 Број:46-1928 /17- 02       

У Книћу,17.11.2017 године  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу 

члана 15. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС'', број 111/09, 92/11 и 93/12), 

члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације  („Службени гласник РС“, број  98/10), 

члана 35. став 1. тачка 7. и тачка 27. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08 и „Службени 

гласник општине Кнић“ број 3/16), члана 146. и 147. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић 
(„Службнеи  гласник РС“, број 95/08), донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ  

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. 
гласник општине Кнић” бр. 10/16, 17/16 и 18/16) 

- у члану 3. мења се тачка 5. и гласи „5. Дејан Радовановић, координатор Канцеларије за 

инвестиције“. 

- у члану 3. мења се тачка 7. и гласи „7. Милош Старчевић, директор ЈКП „Комуналац“ Кнић“. 

- у члану 3. мења се тачка 8. и гласи „8. Александра Спасојевић, директор Центра за социјални рад 

„Кнић“ из Кнића“. 

- у члану 3. мења се тачка 10. и гласи „10. Љубица Ђуровљевић, начелник Општинске управе“. 

   

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“. 
 

 

Број: 217-558/2017-04 

У Книћу, 17.11.2017. године        

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 

 
 

              
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу члана 

52 . Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14), и члана 35. став 1. тачка 31.Статута општине Кнић 

(„Службени гласник РС“  број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“ број 3/16),  донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

             I  Образује се Комисија за планове општине Кнић (у даљем тексту: Комисија) . 

 

             II У Комисију   из тачке 1. овог Решења именују се:  

 

              1.  Драган Колаковић, дипл. инж. геодезије – председник  

              2.  Зорица Чоловић, дипл. инж. архитектуре - заменик  председника 

              3.  Весна Јовановић Милошевић,  дипл. инж. архитектуре - секретар  

              4.  Проф. др Дејан Ђорђевић, дипл. пр. пл. - члан 

              5.  Зоран Милојевић, дипл. инж. грађ. - члан 

 

              III  Задатак Комисије је обављање стручних послова у поступку израде и спровођења планских 

докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и важећим 
Законом , као и давање стручног мишљења по захтеву надлежних органа  општине Кнић. 
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              IV Мандат председника, заменика и чланова Комисије траје 4  године. 

 

              V Начин рада, обављање стручних послова за потребе Комисија регулисаће  се Пословником о раду 

Комисије који доноси Комисија за планове општине Кнић. 
 

              VI Председник,  заменик председника и чланови Комисије имају право на накнаду за рад Комисије која 

износи 25% просечне месечне нето зараде по запосленом према последњем податку Републичког Завода за 

статистику, објављеном у време исплате накнаде . 

 

    VII Решење  ступа на  снагу осмог дана од дана  обављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнић“.  

 

    VIII  Доношењем овог решења престаје да важи решење  Скупштине општине Кнић број 119-911/12-

01  од 30.01.2013. године. 

 

Број:  119-1848 /17-02 

У Книћу, 17. 11. 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу члана 

20. став 1. тачка 20. и члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14), члана 60. , 61. , 61. а и 64. а, Закона о пољопривредном земљишту ( „Службени гласник РС“ 

број 62/06, 65/08 - др.закон, 41/09, 112/15 и 80/2017) ,  члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић 

(„Службени гласник РС“, број 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16) и члана 146. став 2. и члана 147. 

став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08) , донела је 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ 

 

 

I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Кнић за период од четири (4) годинe (у даљем тексту: 

Комисија). 

 

II – У Комисију се именују:  

 

за председника: 

Мирјана Павловић, дипл. инж. агрономије; 

 

за заменика председника: 

Марко Ранковић, дипл. економиста; 

 

за чланове: 

1. Биљана Стојковић, дипл. економиста 

2. Томислав Радовић, геодетски техничар; 

3. Милија Ђурић, члан Општинског већа; 

4. Рајко Пантовић, дипл. правник и 

5. Горан Илић, члан Општинског већа. 
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III - Задатак Комисије је: 

  

а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Кнић за период од четири године (у даљем тексту: Предлог годишњег програма) обавести 

јавним позивом образовне установе – школе, стручне пољопривреде службе, социјалне установе, 
високообразовне установе – факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење 

кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да 

Комисији доставе захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

без плаћања накнаде у површини која је примерена делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и 

донесе одлуку о истим (члан 61. Закона о пољопривредном земљишту); 

 

б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и физичка лица која су 

власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од 

три године, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, 

функционалних пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и 

физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем 

животиња, а у циљу производње хране за животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег 
закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра текуће године за наредну годину, да размотри 

достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 64а Закона о пољопривредном земљишту);  

 

в) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном 

земљишту, упутствима и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о изради 

годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања, 

број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године; 

 

г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује председник општине, а која у свом саставу 

има најмање половину чланова физичких лица – пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава на Предлог 
годишњег програма (члан 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту);  

д) да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог 

годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту);  

ђ) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање и  

е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини општине на разматрање и доношење; 

 

ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кнић.  

 

IV – Комисија ће обавити свој задатак у складу са следећом динамиком:  

 

а) објављивање јавног позива за достављање захтева за коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без плаћања накнаде са потребном документацијом у року од седам дана од дана доношења овог 

решења, а најкасније до 1. јуна текуће године за израду Програма за наредну годину; 

  

б) објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом у 

року од седам дана од дана доношења овог решења, а најкасније до 1. јуна текуће године за израду Програма за 

наредну годину;  

в) израда Предлога годишњег програма до 15. децембра текуће године за израду Програма за наредну годину;  

 

г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту до 30. децембра 

текуће године за израду Програма за наредну годину;  

д) достављање Предлога годишњег програма са потребном документацијом Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, ради прибављања сагласности, у року од 3 дана од дана добијања мишљења;  

 

ђ) достављање Предлога годишњег програма на разматрање и утврђивање Општинском већу најкасније до 01. 

фебруара године за коју се израђује Програм;  

 

е) достављање Предлога годишњег програма на разматрање Скупштини општине на разматрање и доношење 

најкасније до 15. фебруара године за коју се израђује Програм;  
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V – За обављање задатака из става III овог решења, председник, заменик председника и чланови Комисије, 

имају/немају право на надокнаду у висини коју утврђује председник општине својим актом.  

 

VI- Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за Комисију врши 

Каннцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине 
 

 

 

 

Број: 119-1845/2017-08  

У Книћу, 17. 11. 2017. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу члана  

32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-

др.закон), члана 16. став 2. и 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',број 15/16) и 
члана  35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'', број 95/08 и ''Службени гласник 

општине Кнић''', број 3/16), члана 43. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 

„Комуналац“ у Книћу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Кнић“ број 17/16 и 4/17) 

и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић(''Службени гласник РС'',број 95/08) донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ У КНИЋУ 

 

 

1. У  Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа  „Комуналац“ у Книћу именују се на мандатни 
период од 4 године:  

- Милосав Басарић из Балосава, дипл. инг. орг.рада за председника, представник 

оснивача, 

- Љубомир Сремчевић из Гунцата, дипл. маш. инг. за члана, представник оснивача, 

- Саша Милошевић, дипл. правник из Губеревца, за члана, представник запослених у ЈКП 

„Комуналац“ у Книћу. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ . 

 

3. Решење доставити именованим члановима Надзорног одбора и Јавном комуналном предузећу 

„Комуналац“ у Книћу. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и члану 35. став 1. тачка 

10. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08  и „Службени гласник општине Кнић“, број 3/16) 

којима је прописано да Скупштина општине у складу са Законом именује и разрешава управне и надзорне 

одборе, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и 

даје сагласности на њихове статуте, у складу са Законом. Законом о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“ , број 15/16), чланом 16. став 2. прописано је да надзорни одбор јавног предузећа основаног од стране 

јединице локалне самоуправе има три члана од којих је један председник, чланом 17. став 3. прописано је да 

председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује 
орган одређен статутом јединице локалне самоуправе на период од 4 године, од којих је један члан  надзорног 

одбора из реда запослених. Чланом 43. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 

„Комуналац“ у Книћу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Кнић“ број 17/16 и 4/17) 

прописано је да председника и чланове Надзорног одбора предузећа, од којих је један члан из реда запослених, 
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именује Скупштина, на период од 4 године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом, Статутом 

општине и  Одлуком. 

 

С обзиром на чињеницу да је четворогодишњи мандат  Надзорном одбору истекао, Скупштина општине 

Кнић је донела Решење о именовању новог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ у 
Книћу на мандатни период од 4 године у датом тексту. 

 

 

 

Број: 119-1865/2017-01 

У Книћу, 17.  11.  2017.  године                                                                                                 

        

                                                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу члана 

116. став 5., 13.  и став 15., и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17) и члана 98. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08  и 

„Службени гласник општине Кнић“, број 3/16), и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Кнић(''Службени гласник РС'',број 95/08) донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДА ШУБАКИЋ'' У ГРУЖИ 

 

  1. Дужности члана Школског одбора основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи разрешава се пре 

истека мандата Радојевић Драган из Пајсијевића, члан из реда родитеља, именован Решењем Скупштне 

општине Кнић број 119-681/2014-01 од 12. 06. 2014. године („Службени гласник општине Кнић“ број 9/14), због 

престанка основа по којем је именован у Школски одбор. 

  2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Кнић''. 

  3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 116. став 15.Закона о 

основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/17) и против њега се може 

покренути управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења.  

  4. Решење доставити Радојевић Драгану из Пајсијевића, и Основној школи ''Рада Шубакић'' у 

Гружи. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 5. , 13., 15. и члану 117. 

став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/17), 
којима је прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе, (непотребно изостављено) , да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног предлагача,  

да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата на лични захтев члана, као 

и у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног 

предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.Чланом 98. Статута 

општине Кнић („Службени гласник РС'', број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“ , број 3/16), и чланом 

147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08) , је прописано 

да, у вршењу послова из своје надлежности органи општине доносе, решења (непотребно изостављено). Такође 

у Решењу је у складу са Законом садржано да је оно коначно као и поука о правном средству.  

Овим  Решењем  се  разрешава члан Школског одбора из реда родитеља, Драган  Радојевић из 

Пајсијевића коме је престао основ по коме је биран у орган управљања, а о којој чињеници је Основна школа 
обавестила оснивача својим актом број 01-406/2017 од 25. 09. 2017. године, који је примљен у Скупштини 

општине Кнић 27. 09. 2017. године.  

 



Страна 14. – Број 22.                                     Службени гласник општине Кнић                                               22.11.2017. 

Draft 

 С обзиром на наведено, стекли су се услови за разрешење наведеног члана Школског одбора,  па је 

Скупштина општине Кнић донела Решење у датом тексту. 

 

 

 
Број: 119-1638/2017-01 

У Книћу, 17. 11. 2017. године                                                                                                 

       

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 

 
 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.11.2017. године, на основу члана 116. став 5. и 

став 15., и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 

88/17) и члана 98. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и ''Службени гласник општине 

Кнић''', број 3/16), и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник 

РС'',број 95/08) донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДА ШУБАКИЋ'' У ГРУЖИ 

 

 1. Дужности члана Школског одбора основне школе „Рада Шубакић“ у Гружи разрешава се пре истека 

мандата Живановић Оливера из Крагујевца, члан из реда запослених, именована Решењем Скупштине 

општине Кнић број 119-681/2014-01 од 12. 06. 2014. године („Службени гласник општине Кнић“ број 9/14) , на 

лични захтев. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 116. став 15. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17) и против њега се може покренути 

управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења. 

 4. Решење доставити Живановић Оливери из Крагујевца, и Основној школи „Рада Шубакић“ у Гружи. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 5. и члану 117. став 3.  Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ , број 88/17) , којима је прописано да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, (непотребно 

изостављено) , да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног предлагача,  да ће Скупштина 

разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата на лични захтев члана (непотребно 

изостављено) . Чланом 98. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник 

општине Кнић“ , број 3/16) и чланом 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени 

гласник РС“ , број 95/08)  је прописано да, у вршењу послова из своје надлежности органи општине доносе, 

решења (непотребно изостављено). Такође у Решењу је у складу са Законом садржано да је оно коначно као и 
поука о правном средству. 

Овим Решењем се предлаже разрешење члана Школског одбора из реда запослених, Оливере 

Живановић из Крагујевца која је престао основ по којем је именована у Школски одбор, имајући у виду да је 

именована поднела оставку на место члана Школског одбора, а о којој чињеници је Основна школа обавестила 

оснивача својим актом број 01-459/2017 од 10. 10. 2017. године који је примљен у Скупштини општине Кнић 

11. 10. 2017. године.  

 

 С обзиром на наведено, стекли су се услови за разрешење наведеног члана Школског одбора  па је 

Скупштина општине Кнић донела Решење у датом тексту. 

 

 
Број: 119-1716/2017-01 

У Книћу, 17. 11. 2017. године   

 

 



22.11.2017.                                              Службени гласник општине Кнић                                     Број 22. – страна 15. 

Draft 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу чл. 

116. став  5., 6., 13. и став 15. и члана 117. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'',број 88/17) и члана 98. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и 

''Службени гласник општине Кнић''', број 3/16), и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнић(''Службени гласник РС'',број 95/08) донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДА ШУБАКИЋ'' У ГРУЖИ 

 

1. У  Школски одбор  Основне школе ''Рада Шубакић'' у Гружи именује се:  

- Зоран Павловић из Честина, за члана из реда Савета родитеља, на мандатни период до 

истека мандата Школског одбора именованог Решењем Скупштине општине Кнић број 119-681/2014-01 од 12. 

06. 2014. године (''Службени гласник општине Кнић'' број 9/14). 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом  116. став 15. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/17) и против њега се може покренути 

управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења. 
 4. Решење доставити Зорану Павловићу из Честина  и Основној школи „Рада Шубакић“ у Гружи. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 5., 6., 12. и став 15. и члану 117. 

став 5.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС'', број 88/17), којима је прописано 

да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, 

(непотребно изостављено), да чланове органа управљања из реда родитеља предлаже Савет родитеља,  да 

Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног предлагача и да је решење о именовању коначно у 

управном поступку те да се против њега може водити управни спор. Чланом 117.  став 5. Закона прописано је да 

изборни период новоименованог појединог  члана траје до истека мандата органа управљања. Чланом 98. 
Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ , бр. 95/08 и „Сл. гл. општине Кнић“, бр.3/16), и чланом 147. став 3. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08) , је прописано да, у вршењу 

послова из своје надлежности органи општине доносе решења (непотребно изостављено). 

Овим Решењем се именује нови члан  Школског одбора, и то:  Зоран Павловић из Честина, чије 

именовање је предложио овлашћени предлагач – Савет родитеља. Именовани се предлаже за члана из реда 

родитеља, а уместо Драгана Радојевића из Пајсијевића коме је престао основ по којем је именован у Школски 

одбор и који је разрешен решењем СО Кнић, број 119-1638/2017-01 од 17. 11. 2017.године.  

 С обзиром на наведено, стекли су се услови за именовање новог члана Школског одбора па је 

Скупштина општине Кнић донела решење у датом тексту. 

 

Број: 119-1639/2017-01 

У Книћу, 17. 11. 2017.године                                               

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 16. – Број 22.                                     Службени гласник општине Кнић                                               22.11.2017. 

Draft 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 17.  11.2017. године, на основу чл. 

116. став 5., 13.  и став 15., и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ , број 88/17) и члана 98. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ ,број 95/08 и 

„Службени гласник општине Кнић“ , број 3/16), и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08) донела је 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 

 

 1. Дужности члана Школског одбора Средње школе у Книћу разрешава се пре истека мандата Ђурић 

Јовица, члан из реда родитеља, именован Решењем Скупштне општине Кнић број 119-724/2014-01 од 12. 06. 

2014. године („Службени гласник општине Кнић“ број 9/14) , због престанка основа по којем је именован у 

Школски одбор. 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“. 

 
3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 116. став 15. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17) и против њега се може покренути 

управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења. 

 

4. Решење доставити Ђурић Јовици, и Средњој школи у Книћу. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 5. , 13., 15. и члану 117. став 3. 
тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/17) , којима је 

прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе, (непотребно изостављено), да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног предлагача,  

да ће Скупштина разрешити поједине чланове органа управљања пре истека мандата на лични захтев члана, као 

и у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног 

предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.Чланом 98. Статута 

општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“ , број 3/16), и чланом 

147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“ ,број 95/08) , је прописано 

да, у вршењу послова из своје надлежности органи општине доносе, решења (непотребно изостављено). Такође 

у Решењу је у складу са Законом садржано да је оно коначно као и поука о правном средству. 

Овим Решењем се разрешава члан Школског одбора из реда родитеља, Ђурић Јовица, коме је престао 

основ по коме је биран у орган управљања, а о којој чињеници је Средња школа обавестила оснивача својим 
актом број 01-534 од 20. 09. 2017. године који је примљен у Скупштини општине Кнић 20. 09. 2017. године.  

 С обзиром на наведено, стекли су се услови за разрешење наведеног члана Школског одбора, те је 

Скупштина општине Кнић донела Решење у датом тексту. 

 

 

Број: 119-1589/2017-01 

У Книћу, 17. 11. 2017. године    

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.11.2017.                                              Службени гласник општине Кнић                                     Број 22. – страна 17. 

Draft 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 17. 11. 2017. године, на основу члана 

116. став  5., 6., 13. и став 15. и члана 117. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'',број 88/17) и члана 98. Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08 и 

''Службени гласник општине Кнић''', број 3/16), и члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнић (''Службени гласник РС'',број 95/08) донесе 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ 

 

1. У  Школски одбор  Средње школе  у Книћу именује се:  

- Арсенијевић Марија, за члана из реда Савета родитеља, на мандатни период до истека 

мандата Школског одбора именованог Решењем Скупштине општине Кнић број 119-724/2014-01 од 12. 06. 

2014. године („Службени гласник општине Кнић“ број 9/14). 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Кнић“ . 

 3. Ово Решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом  116. став 15. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/17) и против њега се може покренути 

управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана од дана достављања овог Решења. 

 4. Решење доставити Арсенијевић Марији  и Средњој школи у Книћу. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 5. , 6. , 13. и став 15. и члану 117. 

став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ , број 88/17) , којима је 

прописано да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе, (непотребно изостављено) , да чланове органа управљања из реда родитеља предлаже савет 
родитеља,  да Скупштина одлучује Решењем о предлогу овлашћеног предлагача и да је решење о именовању 

коначно у управном поступку те да се против њега може водити управни спор. Чланом 117.  став 5. Закона 

прописано је да изборни период новоименованог појединог  члана траје до истека мандата органа управљања. 

Чланом 98. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, 

број 3/16), и чланом 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник РС“ , број 

95/08) , је прописано да, у вршењу послова из своје надлежности органи општине доносе, решења (непотребно 

изостављено). 

Овим Решењем се предлаже именовање новог члана  Школског одбора, и то:  Арсенијевић Марије, чије 

именовање је предложио овлашћени предлагач - Савет родитеља својим актом број 01-622 од 01. 11. 2017. 

године који је примљен у Скупштину општине Кнић  дана 01. 11. 2017. године. Именована се предлаже за члана 

из реда родитеља, а уместо Ђурић Јовице коме је престао основ по којем је именован у Школски одбор, а чије 

разрешење се предлаже решењем број 119-1589/2017-01 од 10. 11. 2017.године.  
 С обзиром на наведено, стекли су се услови за именовање новог члана Школског одбора, те је 

Скупштина општине Кнић да донела Решење у датом тексту. 

 

 

 

Број: 119-1833/2017-01 

У Книћу, 17.  11.  2017. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Николић, с.р. 
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ИСПРАВКЕ 
 

 

ИСПРАВКА 

 

На основу члана 7. став 1 и 3. Одлуке о објављивању општинских прописа и других аката и о издавању 

Службеног гласника општине Кнић („Службени гласник РС“ број 108/08) , Редакција Службеног гласника 

објављује 

 

 

И С П Р А В К У 

 

У Службеног гласнику општине Кнић број 18/17, у Одлуци о подизању споменика војводи Стевану 

Петровићу Книћанину у члану 5. став 2. после речи: „Одбор из става 1. овог члана, чине“ додају се речи: „Саша 

Зарић – председник Одбора, Здравко Здравковић – члан Одбора и Јелена Обрадовић – члан Одбора“.  

 

 

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА 
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